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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  والعراق مايجري في الشامِ  بشأنِ  سلمٍ ل مُ كُ و  جاهدينوالمُ  لماءِ إلى العُ  سالةٌ رِ 

 حبهِ صَ و  وعلى آلهِ  مدٍ نبينا حمُ  ورسولهِ  بدهِ م على عَ وسلّ  ى اهللاُ لّ العاملني وصَ  ربِّ  هللاِ  مدُ احلَ 
  .عنيأمجَ 

  ..عدُ ا بَ أمّ 

ا جيري على مبق تتعلَّ  ،املسلمني مومِ عُ واجملاهدين و  لماءِ أوجهها إىل العُ  سالةٌ رِ  فهذهِ 
  .الكرمي لها خالصًة لوجههِ أن جيعَ و ، بولاهللا أن جيعَل هلا القَ  و أسألُ ، الشام والعراق أرضِ 

فظ حِ العاملني و  رع ربّ تطبيق شَ ين و إقامة الدِ  ،هاد الكفارن جِ مِ  املقصودَ  مون أنّ تعلَ 
 عقيدةَ  أنّ م، و لدينهِ  اً بعنياهم تَ فظ دُ حِ رتد و املاألصلي و الكافر  دوِ ن العَ ين املسلمني مِ دِ 

َوقَاتُِلوُهْم َحّىتَ َال ﴿: كما قال تعاىل  ،نشر الشريعةو  محايةو  َعن الدفاعاملسلم هي  اجلنديّ 
َنٌة َوَيُكوَن الّديُن ُكّلُه هللاِ  كن مل يَ  مونَ كما تعلَ و  ،ظامأو نِ  ليس حلماية حاكمٍ و  ،﴾َتُكوَن ِفتـْ

بل  ،فار فقطكم الكُ إسقاط حُ  رضي اهللا عنهمه لفائخُ  وال ملسو هيلع هللا ىلصتال النيب ن قِ املقصود مِ 
   لطةٍ سُ  سقط كلَّ ندما أَ عِ  ،ملسو هيلع هللا ىلصعل النيب كما فَ   ،ريعةكم الشَ إقامة حُ فار و كم الكُ إسقاط حُ 

رك، ومل يتحقق هذا أزال الشِ وأظهر التوحيد و  ،مها بالشريعةكَ حَ رب، و كافرة يف جزيرة العَ 
على  نفسهُ  عرضُ كان يُ   عوتهُ دَ  ملسو هيلع هللا ىلصلذا أول ما بدأ النيب واحدة، و  ورايةٍ  وواليةٍ  إال ببيعةٍ 

 عيهُ ، فكان سَ )ريب لغ رسالةَ بّ ين حىت أُ رَ ن ينصُ مَ  ،ن يؤويينمَ ىن وغريها قائًال: (الناس يف مِ 
جزيرة  نطلقًا لغزوِ مُ قاعدًة و  و ليكونَ ، أصحابهِ و  عوتهِ مي دَ يان حيَ يبايع لتكوين كَ لُ  ملسو هيلع هللا ىلص
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نني يتبع سِ  شرَ عَ  ملسو هيلع هللا ىلص كثَ ه مَ أنّ  ،ن جابر بن عبد اهللا األنصاريت عَ بُ كما ثَ   ،العرب
 لغ رسالةَ بّ ىت أُ رين حَ نصُ ن يَ مَ  ،ن يؤويينمَ (: يقول ،غريهاىن و الناس مبنازهلم يف املواسم يف مِ 

 بايعكنُ  المَ : عَ لنا، فقُ فذكر احلديث، قناهثرب فصدّ ن يَ عثنا اهللا له مِ ىت بَ حَ  ،)يب وله اجلنةرَ 
وعلى  اليسرِ و  يف العسرِ  على النفقةِ و  سلِ الكَ و  يف النشاطِ  والطاعةِ  معِ لى السَ عَ (: ، فقال؟

فتمنعوين  ،ليكم يثربعَ  دمتُ نصروين إذا قَ على أن تَ و  ن املنكرِ النهي عَ و  شباملعروف األمرِ 
هو و خرجه أمحد يف املسند أ ،)ةلكم اجلنّ و  نه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكممما متنعون مِ 

  .نسَ حَ 

، ملسو هيلع هللا ىلصال قوة كة و ه مل يكن له شَو ع أنّ مَ  ،الطاعةمع و السَ صرة و النُ اء و يعة اإليو فهذه بَ 
 ،ليهعَ  جةٌ ن قال ببدعيتها فهذا احلديث حُ مَ و  ،دعةهذه البيعة بِ  أنّ  عضُ البَ  يقولُ  فكيفَ 

علي تضليل احلسني بن تبديع و  كذلك يلزمهُ و  ،صرةنُ ألنه الواقع يف العراق والشام إيواء و 
كان و ، له شوكة وقوة ه ليسَ ع أنّ طالبًا البيعة مَ  إىل العراقِ  رجَ ندما خَ نهما عِ رضي اهللا عَ 

 ،حابة رضي اهللا عنهمن الصَ مِ  ن أحدٍ ضلل مِ مل يُ ع و دَ بّ يُ  مل ذلكَ  ومعَ  ،شرعية ت واليةٍ حتَ 
  .فوا له؛ ألن أهل العراق لن يَ صحوه أن ال خيرجنَ  لكنهم

 على فسهُ عرض نَ يُ  ،عوته إىل التوحيدداية دَ ن بِ كان مِ  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  دم أنّ فتبني مما تقّ 
 أنّ ، و املسلمنيريعة و الشَ ين و يان حيمي الدِ صرة لتكوين كَ النُ القبائل ليبايعوه على اإليواء و 

وكة، ال شَ ه مل يكن له قوة و ع أنّ مَ  ،الطاعةمع و السَ صرة و النُ بايعوه على اإليواء و  األنصارَ 
األمر  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  مل يرتكْ ريعة، و م والشَ ولة اإلسالبيل الوحيد إلقامة دَ هذا هو السَ  أنّ و 
لبقية بهة و ر جَ مَ لعُ بهة وأليب بكر جبهة و جَ  ملسو هيلع هللا ىلصفلم يكن له  ،بهةله جَ  لٌ كُ   ،تفرقمُ 



- 3 - 
 

العرب جنتمُع عد إسقاطنا للكفار يف جزيرة بَ  مل يقولوا إنّ ، و بهات وراياتالصحابة جَ 
 ،املرتدين لقتالِ  هد الصديق مل يكونوا على جبهاتٍ يف عَ هكذا ، و أمريٍ  نتشاور على بيعةِ و 
املسلمني  معُ جتَ  اإلمارةفارس والروم، فالبيعة و  لقتالِ  بهاتٍ مر مل يكونوا على جَ عُ  يف عهدِ و 

 تسدُّ قضي يف اخلصومات و دود وتَ احلُ  قيمُ تُ حتتها و  اتلقَ يُ  ،واحدةٍ  قيادةٍ و  واحدةٍ  على رايةٍ 
  .املسلمني والتفريق بينهم املنافقون الخرتاقِ ار و فّ لكُ نها ادخل مِ الثغرات اليت يَ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



- 4 - 
 

  عض األموربيان بَ راق، وتِ والعِ  دم على الشامِ قَّ ما تَ  نزيلُ تَ 

  :اهللا دِ عد محَ ام فنقول بَ الشَّ على ما جيري يف العراق و  دمَ لنا ما تقّ لو نزّ و 

  رعية ؟بيعة شَ  ةبهالشام ولو شُ سؤال: هل يوجد يف العراق و 

هكذا يف و  ،النصارىمالء لليهود و ام العراق رافضة وثنيون عُ كّ : ال يوجد ألن حُ اجلواب
م أشدّ صريية و فر النُ لماء على كُ د أمجع العُ قَ و  ،ريي باطينصَ الشام احلاكم نُ  ن فرًا مِ كُ   أ

  .صرييةاإلسالم ابن تيمية يف النُ  راجع فتوى شيخ، ليهود والنصارىا

ايعته ممن تيسر، قال مبتنصيب أمري و  على املسلمني فيجبُ  ،فإذا كان األمر ما تقدم
  .)االستيعاب ال جيبُ قد و العَ و  احللِّ  ن أهلِ ن بيعة اإلمام أن يقع مِ يكفي مِ (: املاوردي

الناس  لّ بايعة كُ تها مُ حَ لصِ  شرتطُ ه ال يُ قد اتفق العلماء على أنّ (رمحه اهللا:  قال النوويُّ و 
ن العلماء إمجاعهم مِ  ن تيسرَ مَ  بايعةُ تها مُ صحَ شرتط لِ يُ  إمناو  ،قدالعَ و  أهل احللِّ  لّ ال كُ و 
  .)الرؤساء ووجوه الناسو 

: ديثمثل حَ  ،هلا ن هو أهلٌ مَ  ند وجودِ جاءت بوجوب البيعة عِ  صوصَ النُ  كما أنّ 
ندما الطويل ع ذيفةَ ديث حُ يف حَ و ، )جاهلة مات ميتةٍ  بيعةٍ  ن مات وليس يف عنقهِ مَ (

م إليها قَ مَ  ،هنمعلى أبواب جَ  عاةٌ دُ (: قال يف آخرهِ  رّ ن الشَ عَ  ملسو هيلع هللا ىلصسأل النيب  ذفوه ن أجا
فانظر  ،تلزم مجاعة املسلمني وإمامهم)(: قال ،؟ فقال: ما تأمرين إن أدركين ذلك ،)فيها

  .أن يلزم اجلماعة واإلمام رهُ أمَ  ،عاة على أبواب جهنمع وجود دُ مَ 
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  دودرُ  و آراء

  .األمري يف الشام جمهولٌ  أنّ  عضُ البَ  / يقولُ 1

 ن أهلِ مِ  ن تيسرَ ه يكفي مَ النووي يف أنّ دم يف كالم املاوردي و ما تقّ : ن هذاعَ  اجلوابُ و 
ن اجلنود إمارته اآلالف مِ  ن حتتِ هوًال مَ جمَ  يكونُ  كيفَ و ، قد وال يلزم االستيعابالعَ ل و احلِ 

األثرة الطاعة و و  األنصار على السمعِ  ملا بايعهُ  ملسو هيلع هللا ىلص النيبَّ  نّ إ ، مثّ ؟ يف الشام والعراق
رج خَ وكانت البيعة، و  ،هماألنصار كلُّ  يعرفهُ و  مل يرهُ و  ،رجالً  سبعونَ صرة كانوا النُ واإليواء و 

يف العراق والشام  ألمريُ او  فكيفَ  ،رضي اهللا عنهع الصديق تخفيًا يف اهلجرة مَ مُ  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 
  .النفاق لقتلهِ و  فرِ ول الكُ نه دِ تبحث عَ و  تطلبهُ 

: تعاىل كقولهِ   ،ن شورىمر إال عَ يؤّ  بنصوص الشورى وأنه ال عضُ ل البَ تدَّ / اس2
نَـُهمْ ﴿: وقوله تعاىل ،﴾َوَشاِوْرُهْم ِيف اَألْمرِ ﴿  شاورَ  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  ونَ كَ و  ،﴾َوأَْمُرُهْم ُشوَرٰى بـَيـْ

  .أصحابهِ 

فهي شورى  ،أصحابه شاورُ األمري يُ  اءت بأنّ هذه النصوص ج : أنّ ن هذاو اجلواب عَ 
لزمة ال مُ بهات، وهي ليست واجبة و بهات وجَ لألمري الذي له بيعة وإمارة وليست بني جَ 

رضي اهللا   الصحابةُ  مَ هِ بل فَ  ،شورى ريِ ن غَ يق توّىل مِ دّ بالنسبة لإلمارة فإن الصِ و  ،لألمري
املؤمنون و  اهللاُ  يأىبَ (: ملسو هيلع هللا ىلصعليه  ثل قولهِ مِ  ،ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  عدَ أنه هو اخلليفة بَ  ن إشاراتٍ مِ  عنهم

 أوصىَ وقد  ،أخرى لنصوصٍ و  وتهِ مَ  رضِ بالناس يف مَ  صليَ ليُ  دمهُ قّ  لكونهِ و  ،)إال أبا بكر
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باجلنة  شرة املبشرينَ العَ  قيةِ يف ب نهعَ  ر رضي اهللامَ جعلها عَ و ، ومل يكن شورى رٍ لعمَ  ديقُ الصِ 
  .رشيتهمنهم لقُ عَ  ملسو هيلع هللا ىلص النيبُ  رضىَ و 

على بقية قادة رشي سيين القُ البغدادي احلُ  دم أبا بكرٍ قَّ ملاذا يُ  :البعضُ  يقولُ  /3
  .اجلبهات يف البيعة

بل ، ريهِ دم عليه غَ قّ رشي فال يُ قُ  أمريٌ  جدَ إن وُ و  ،رشيٌ قُ  أنه هامشيٌ  :ن هذاو اجلواب عَ 
قيفة بقول السَ  يومَ  على األنصارِ  نهرضي اهللا عَ  ديقُ الصِ  فقد احتجّ  ؛دم عليه غريهِ وال يتقَّ 

رضي اهللا بادة عد بن عُ ن اخلالفة ملا بايعوا سَ فعهم عَ لدَ  ،)ن قريشاألئمة مِ (: ملسو هيلع هللا ىلص النيبّ 
  .ن املشاركة فيهانها أو عَ عَ  نهمرضي اهللا عَ عوا قلَ أف ،عنه

األنصار كيف تركها و  ،رشيللقُ  البيعةَ  رضي اهللا عنهبادة بن عُ  سعدُ  فانظروا كيف تركَ 
عهم جاهدوا مَ ونصروهم و رشيني هاجروا فآووهم القُ  أنّ  مع ،لقريشٍ  رضي اهللا عنهم

  .مهِ روهم على أنفسِ زارعهم وآثَ رة مَ وهم مثَ وقامسَ 

 أنَّ  نهمرضي اهللا عَ عبد اهللا بن عمرو عاوية و ديث مُ ن حَ حيح البخاري مِ يف صَ  بتَ وثُ 
 ،يف النار على وجههِ  ه اهللاُ بّ إال كَ  يعاديهم أحدٌ ال يف قريشٍ  هذا األمرُ  إنّ (: قال ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

يف هذا  لقريشٍ  اً تبع لناسُ ا(: قال ملسو هيلع هللا ىلص يف الصحيحني أن النيبَّ  بتَ ثُ ، و )ينما أقاموا الدِ 
  .)فرهملكا اً كافرهم تبعو ملسلمهم  اً سلمهم تبعمُ  ،الشأن

ليفة املسلمني جيب أن يكون خَ  لم اإلمجاع على أنّ العِ  ن أهلِ مِ  واحدٍ  ى غريُ كَ حَ  و
  .ريشة بقُ تصَّ خمُ  الفةُ : اخلِ ، وقال النووي)ن قريشاألئمة مِ (: ملسو هيلع هللا ىلصرشًيا لقوله قُ 
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ليس مع و ( ردي :، قال املاوَ )دموهاقَ ريشاً وال تُ موا قُ دِ قَ (: أنه قال ملسو هيلع هللا ىلصن النيب عَ  وىَ رُ و 
  .)بهة ملنازع فيه وال قول ملخالف فيهشُ  ملسلمٍ  هذا النصُّ 

  .ال حيتاج ألمريو  فعٍ دَ  جهادُ  هادَ اجلِ  : إنّ البعضُ  / يقولُ 4

لب، فهذا هاد الطَ وإمنا هذا يف جِ  ،إذن إمامفع ال حيتاج إىل هاد الدَ جِ  : أنّ و اجلواب
دم وجود إمام، فهذا شيء وذاك ند عَ ليس بوجوب تنصيب إمام عِ فيما يتعلق باإلذن و 

يكون أقوى يف دفع و  الصفَّ  وحدُ يُ و  الكلمةَ  جيمعُ  وجود اإلمام وبيعتهِ  ، مث إنّ شيء آخر
يقطع ألعراضهم والسافك لدمائهم، و حملارب لدينهم اهلاتك ا ،العدو احملتل لبالد املسلمني

للنصر  اً ببسَ  إمامٍ  بحان اهللا هل بقاء الناس دونَ يا سُ فع، و ن يشرتط راية جلهاد الدَ مَ  جةَ حُ 
  للهزمية ؟! ببسَ  مبايعتهم إلمامٍ و 

 راياتٍ تنوعة و مُ  اعاتٍ ومجَ  بهاتٍ قاتل الكفار واملرتدين على جَ : نُ البعضُ  / يقولُ 5
  .ني جملس شورى خيتار أمرياً عَّ الطاغية يف الشام نُ  قطَ فإذا سَ  ،تلفةخمُ 

البيعة دم بطلب كما تقّ   ملسو هيلع هللا ىلص عل النيبّ لفِ  الفٌ خمُ  زبَ التحَّ و  قَ رُ هذا التفَّ  : أنّ و اجلواب
هلوا الكفار لن ميُ  هؤالء إنّ  مثّ ، وكةأن يكن له قوة وشَ  بلَ بل قَ ، أن يبدأ بقتال الكفار بلَ قَ 

كل أُ  ومَ يَ  كلتُ على طريقة أُ  اً واحد يقضون عليها واحداً بل سَ  ،األحزابهذه اجلبهات و 
بقوا التحريض عليهم مث الثاين مث الثالث حىت ال يُ و  باألقوى بعزلهِ  ون، فيبدؤ الثور األبيض

رتون الناس باملال أو بالتعذيب والقتل يشيشًا علمانياً، و ونون جَ كَّ يُ و ، رائحة إسالمٍ  ن بهِ مَ 
ن مِ  الثمرة مل تقطفْ  طفُ فإذا جاء قَ  ،ن الزمان تقاتل العدومِ  رنٌ ة هلا قَ مّ األُ والتشريد، و 

مقِ  ، العاملني رع ربّ تطبيق شَ  تريدُ الدين و  مُ قيراية تُ تاهلم ببيعة و مل يكن قِ  بل املسلمني؛ أل
 ،إسقاط النظامو  حترير األرضجاهلية كالوطنية والقومية و  عاراتٍ شَ  تال حتتَ و إمنا يكون قِ 
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سالم دون إرادة تطبيق إىل اإل تنتسبُ  راياتٍ  أو حتتَ  ،الطاغوت يف سبيلِ ل هذا قتال كّ و 
لكم يف إخوان و دميقراطية، و بل إلقامة دولة علمانية أو وطنية أ، الشريعة وإقامة الدين

م ،ربةصر عِ مِ   مع ذلكالعقيدة للنصارى واملالحدة و  ن أصولِ مِ  ن أصولٍ قد تنازلوا عَ  فإ
  .همنهم بل أسقطو مل يرضوا عَ 

هم فّ صَ  ن شقِّ النفاق على طالبان األفغان فعجزوا عَ و باملقابل اجتمعت دول الكفر و 
م حتت  ،سينسحبونو  زمواالكفار هُ  بل إنّ ، و هزميتهم فما بالك لو  ،واحد بيعة أمريٍ أل

لألمة كلها  اً عظيم اً واحد ؟ فسيكون خري  العراق حتت بيعة أمريٍ و  الشامِ  أهلُ  عاجتم
  الشام. ن أرضِ مِ  سيخرج اليهودو 

  واحد ؟ أمريٍ  االجتماع حتتَ و  ن البيعةِ البعض عَ  / ملاذا يتأخرُ 6

تقسيمات سايكس بيكو  وكهِ سلو  وتفكريهِ  قلهِ عَ  يزال يسكنُ ال الكثريَ  : أنّ اجلواب
ه ال ، أو أنّ قي يكون أمريًا علينا أو العكس ؟: كيف لعران يسكن سوريا يقولامللعونة، فمَ 

ليس احلزب واجلماعة و  يفكر بعقليةِ ال يزال يتصرف و  البعضُ و  ،اجلنسياتِ يزال فيه لوثة 
يون أو : إمنا الشامّ مل يقل، وجل عزّ عادي فاهللا يُ توحيد اليت يوايل عليها املسلم و بعقيدة ال

َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوةٌ إِ ﴿: بل قال ،أو العرب إخوة العراقيون أو املصريون أو املواطنون ، ﴾منَّ
طف الثمرة أن ال تقت الكافرة اليت تريد متزيق األمة، و نتبه ألالعيب املخابراال يَ  والبعضُ 

الذين باعوا  لماء السوءِ ن عُ أبواقه مِ اخلبيث و نتبه أيضًا لإلعالم ال يَ و  ،بإقامة دولة اإلسالم
  .هرةأو شُ  أو جاهٍ  ن مالٍ ن الدنيا مِ مِ  لعاجلٍ  سوا على الناسِ بّ لَ دينهم بالدنيا و 

  



- 9 - 
 

قام دولة لن تُ و ، يف الشام والعراق مثرة اجلهادِ  قطفَ ه لن تُ دم أنّ مما تقّ  الصةُ اخلُ و 
ِ مَ امؤ م و هِ ار وأالعيبِ فّ الكُ  سائسِ ن دَ املسلمون مِ  سلمَ لن يَ و ، اإلسالم  أمريٍ  م إال ببيعةِ را

ظ  وحيفَ  رعهِ م شَ قيم فيهِ ويُ  ،مي املسلمنيحيَ  ،واحدٍ  وكيانٍ  ،واحدةٍ  حتت رايةٍ  ،واحدٍ 
  هم.رامتِ كَ 

  .مهم ورايتهِ فَّ د صَ حِّ وَ اجملاهدين و  لمةَ ع كَ امجَ  اللهمّ 

  

  أبو عبد اهللا األزدي/  كتبهو 
  برَ العَ  زيرةُ جَ 

 1435ر فَ ة صَ رّ غُ 


